Hilvarenbeek, 17 oktober 2019
Aan de fracties van de Provinciale Staten in Noord Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Cc: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Betreft: provinciaal beleid stikstofproblematiek

Geachte leden van de fracties
Dinsdag 15 oktober j.l. waren de leden van de fractie Gemeenschapslijst van het
gemeentebestuur van de gemeente Hilvarenbeek aanwezig bij een spoedbijeenkomst voor
leden van ZLTO afdeling De Hilver, gevestigd in Hilvarenbeek.
Tijdens deze bijeenkomst werd door adviesbureau Van Dun uitleg gegeven over het
voorgenomen klimaatakkoord (en daarmee samenhangend stikstof besluit) van de provincie
en de gevolgen daarvan voor de agrarische sector in Brabant en specifiek ook in onze
gemeente Hilvarenbeek. De provincie Noord-Brabant neemt meer drastische en vroegtijdige
maatregelen dan nu landelijk zijn gepresenteerd. De gevolgen zijn desastreus te noemen.
De gemeente Hilvarenbeek is van oorsprong een agrarische gemeente waar van oudsher
werd, en nog steeds wordt geboerd. De voorgenomen maatregelen zullen derhalve een
immense impact hebben op veel families die al generaties lang in onze gemeente wonen.
Niet alleen op de agrariërs maar alle sectoren die stikstof uitstoten worden geraakt door de
strengere maatregelen in de provincie. Ook bijvoorbeeld starterswoningen zouden straks,
als de provincie haar maatregelen wil doorzetten, niet meer gerealiseerd kunnen worden.
De fractie, het bestuur en de leden van de vereniging Gemeenschapslijst, waaronder ook
een groot aantal agrariërs, zijn er zich van bewust dat het milieu en de natuur ook in en
rond de gemeente Hilvarenbeek beschermd dient te worden en dat daarom het nemen van
maatregelen onvermijdelijk is. Wij zetten echter grote vraagtekens bij de snelheid waarmee
de maatregelen in de provincie Noord-Brabant zouden moeten worden ingevoerd, waardoor
de agrariërs voor een onmogelijke opgave staan.
Er wordt vanuit Nederland vanwege oneerlijke concurrentieposities voor boeren regelmatig
gepleit voor een ‘level playing field’ binnen Europa, waarmee alle betrokkenen volgens
dezelfde regels ook dezelfde kansen moeten hebben. Wij zijn immers een grote speler op
het agrarisch gebied, niet alleen binnen Europa, maar wereldwijd. Dan verbaast het ons dat
het level playing field op nationaal niveau met voeten wordt getreden. Dat er iets moet
gebeuren binnen de agrarische sector, daar zijn we ons terdege van bewust. Echter de
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regels die de boeren in Noord-Brabant krijgen opgelegd mogen niet anders (lees: strenger)
zijn dan elders in Nederland.
Daarom dringen wij als lokale politieke partij er bij u op aan bij het bepalen van uw stem
tijdens de Statenvergadering op 25 oktober a.s. om de invoerdatum van het
maatregelenpakket gelijk te trekken op dat van nationaal niveau en binnen Nederland uit te
gaan van een level playing field. Daardoor krijgen onze agrarische ondernemers een
redelijke kans zich voor te bereiden op de door de landelijke overheid te nemen
stikstofbesluiten.
Namens de fractie Gemeenschapslijst van de gemeente Hilvarenbeek wensen wij u veel
wijsheid toe bij de te nemen besluiten ten aanzien van het Brabantse klimaatakkoord.
Wij vertrouwen erop dat u ook de waarde van de agrarische sector voor de provincie NoordBrabant daarbij niet uit het oog zult verliezen.
Hoogachtend,
Namens de fractie Gemeenschapslijst van de gemeente Hilvarenbeek

Jos Abrahams
Fractiesecretaris
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